
A BIZOTTSÁG 1267/2004/EK RENDELETE

(2004. július 8.)

a 2004. május 1. és december 31. közötti időszakban az új tagállamokban a banánbehozatal kiegé-
szítő vámkontingensei tekintetében a hagyományos piaci szereplők egyedi referenciamennyiségére
és a nem hagyományos piaci szereplők egyedi allokációjára alkalmazandó kiigazítási együtthatók

megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a Cseh, az Észt, a Ciprusi, a Lett, a Litván, a Magyar, a
Máltai, a Lengyel, a Szlovén és a Szlovák Köztársaság csatlako-
zása következtében a banánnak a Közösségbe történő behoza-
talára vonatkozó átmeneti intézkedésekről szóló 2004. április
28-i 838/2004/EK bizottsági rendeletre (1), különös tekintettel a
6. cikk (2) bekezdésére és a 7. cikk (1) bekezdésére,

mivel:

(1) A 838/2004/EK bizottsági rendelet (2) a 2004. május 1.
és december 31. közötti időszakra 300 000 tonnában
állapította meg az új tagállamok banánimportja vonatko-
zásában rendelkezésre álló kiegészítő kontingenst,
amelyből 249 000 tonna a hagyományos, 51 000
tonna a nem hagyományos piaci szereplők részére áll
rendelkezésre.

(2) A 414/2004/EK rendelet 6. cikke, vagy a tagállamok által
a csatlakozás előtt e céllal hozott nemzeti szabályok
alkalmazásában a piaci szereplők által benyújtott igazoló
dokumentumok és bizonylatok ellenőrzésének és vizsgá-
latának lefolytatásáig a 838/2004/EK rendelet 5., 6. és 7.
cikke előírta, hogy minden piaci szereplő részére, az
esettől függően, ideiglenes referenciamennyiséget vagy
allokációt kell megállapítani, amely lehetővé teszi beho-
zatali engedélyek kibocsátását a kiegészítő kontingens
első részletére május elején. E célkitűzés figyelembevéte-
lével a 839/2004/EK rendelet (3) rögzítette a piaci szerep-
lőkre vonatkozó egyedi ideiglenes mennyiségek megálla-
pításához szükséges kiigazítási együtthatókat.

(3) A fenti ellenőrzési műveletek befejezése után, a módosí-
tott 838/2004/EK rendelet 6. és 7. cikkének alapján meg
kell határozni a szükséges kiigazítási együtthatókat annak
érdekében, hogy az illetékes nemzeti hatóságok rögzít-
hessék a hagyományos piaci szereplőkre vonatkozó
egyedi referenciamennyiségeket és a nem hagyományos
piaci szereplőkre vonatkozó egyedi allokációkat a 2004.
május 1. és december 31. közötti időszakra.

(4) A nemzeti hatóságok által adott tájékoztatás alapján a
hagyományos piaci szereplők egyedi referenciamennyisé-
gének összege 574 641,499 tonna, a nem hagyományos
piaci szereplők egyedi allokáció kérelmeinek összege
203 401,506 tonna.

(5) Következésképp a kiegészítő kontingens és a tagállami
tájékoztatás függvényében rögzíteni kell a fent említett
kiigazítási együtthatókat. Ahhoz, hogy a piaci szereplők
2004. júliusában időben benyújthassák engedélykérel-
meiket a második részletre, a jelen rendelet rendelkezé-
seinek azonnal hatályba kell lépniük.

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az új tagállamoknak a 2004. május 1. és december 31. közötti
időszakban rendelkezésére álló, a banán behozatalára vonatkozó
kiegészítő kontingens keretén belül, amelyet a 838/2004/EK
rendelet 3. cikke rögzít:

a) a hagyományos piaci szereplőkre vonatkozó egyedi referen-
ciamennyiségre alkalmazandó, a hivatkozott rendelet 6.
cikkének (2) bekezdésében meghatározott kiigazítási együtt-
ható 0,64964;

b) a nem hagyományos piaci szereplőkre vonatkozó egyedi
allokációra alkalmazandó, a hivatkozott rendelet 7. cikkének
(1) bekezdésében meghatározott kiigazítási együttható
0,25073.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdeté-
sének napján lép hatályba.

HU2004.7.9. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 239/33

(1) HL L 127, 2004.4.29, 52. o. A legutóbb az 1260/2004/EK rende-
lettel (A Hivatalos lap 16-ik oldalán található) módosított rendelet.

(2) HL L 68, 2004.3, 6. o. A legutóbb a 389/2004/EK rendelettel (HL L
106., 2004.4.15, 17. o.) módosított rendelet.

(3) HL L 127, 2004.4.29, 57. o.



Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2004. július 8-án.

a Bizottság részéről
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

mezőgazdasági főigazgató

HUL 239/34 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2004.7.9.


